
 تاپ حتوا ایي راٌُوای خریذ را تخْاًیذ پیش از خریذ لپ

 

اتبى ُن ػضیضتش ؽذٍ ثبؽذ، ؽبیذ تجلتتبى ُوَ چیضتبى ؽذٍ ثبؽذ، اهب صهبًی کَ ّلت اًجبم کبسُبی  ؽبیذ اعوبستفًْتبى دیگش اص سفیك جبى جبًی

یٌگ عشیؼتش ُغتٌذ، اثضاس ّیشایؾی ُب داسای کیجْسدُبی ثِتش ّ هبلتی تغک تبپ ؽْد. لپ تبپ اجتٌبة ًبپزیش هی سعذ، ّجْد یک لپ جذی هی

 دٌُذ. لذستوٌذتش داسًذ ّ الجتَ اجبصٍ ًصت ثبصیِبی ثِتشی سا هی

 حبال کَ ایٌمذس خْثی داسًذ، ثشای داؽتي ثِتشیٌؾبى ثَ چَ ًکبتی ثبیذ تْجَ کشد؟

ٍ لپ ُبی عخت افضاسی هتفبّت دس ثبصاس ّجْد  ّیژگیُبی گًْبگْى ثب  اؽبى یب هذلِبی جذیتش ّ دگشگْى ؽذٍ دس اًذاصٍ ُب دس ؽکل لذیوی تبپ اهشّص

تْاًین اطویٌبى دُین  تشیي آًِب هثل دیگش خشیذُبی تکٌْلْژیکی کبسی ثظ دؽْاس خْاُذ ثْد، اهب اگش ًیبصتبى سا ثؾٌبعیذ، هی داسًذ. اًتخبة هٌبعت

 کَ ایي خشیذتبى ُن دسعت هثل دیگش خشیذُبیتبى ثب لزت ُوشاٍ خْاُذ ؽذ.

 پشداصین. اهیذّاسین هفیذ ّالغ ؽْد. ُب هی تبپ ًکتَ اعبعی دس خشیذ لپ 9 دس هطلت صیش ثَ

 تاپ خْد چَ کٌیذ؟ : قرار است تا لپ1

اگش توبیل داسیذ ثب دعتگبٍ جذیذتبى همذاسی اص ُش کبسی سا اًجبم دُیذ ّ  ُای هٌاسة ترای اًجام تیشتر کارُا: تاپ لپ .1

الجتَ ثبص ُن  افتذ. ایٌچی هؼوْلی ساٍ هی 15ا ثب دیگش اػضبی خبًْادٍ ثَ صْست هؾتشک اعتفبدٍ کٌیذ، کبستبى ثب یک تبپ س لپ

 ُب ّ کبسُبی گشافیکی داسد. تبپ ثشای اًجبم ثبصی ثغتگی ثَ ُضیٌَ ای کَ هی کٌیذ ّ تْلغ اتبى اص لپ

کٌذ کَ یک هذیش دایوب دس عفش ُغتیذ یب یک داًؼ آهْص یب داًؾجْیی کَ  فشلی ًوی ُای هٌاسة ترای تیسیٌس: تاپ لپ .2

تبپی داسیذ کَ کیجْسد هٌبعجی داؽتَ ثبؽذ،  ُبی خْد ثبؽذ، ؽوب ًیبص ثَ لپ ثبیذ دایوب ثب اثضاس ّیشایؼ هتي هؾغْل تْلیذ اسایَ

 صفحَ ًوبیؾؼ کیفیت خْثی سا اسایَ دُذ ّ ثَ طْس کل ثب دّام ثبؽذ.

ُبی ثب کیفیت سا ًصت کٌیذ، حتوب  تبپتبى ثبصی خْاُیذ دس لپ اگش ثبصی دّعت ُغتیذ ّ هی تاپ هٌاسة ترای تازی: لپ .3

 ٍ ُب سا داؽتَ ثبؽذ)حتی اگش تْاًغتیذ ًْع دّ  ثبؽذ، ثشتشیي گشافیک Corei7دعتگبُی سا اًتخبة کٌیذ کَ هجِض ثَ یک پشداصًذ

 وبیؾؼ دس ثبالتشیي حذ هوکي ثبؽذ ّ ثلٌذگُْبی لْی داؽتَ ثبؽذ.گشافیکی سا اًتخبة کٌیذ(، سصّلْؽي صفحَ ً

ؽْد، ثبیذ ثَ  اگش کبستبى هشتجظ ثَ ّیشایؼ ّیذئُْب ّ تصبّیش هی ای: ُای هٌاسة ترای کارُای ّیرایشی حرفَ تاپ لپ .4

 دی یب ثبالتش( ثبؽیذ. دًجبل دعتگبُی ثب یک پشداصؽگش لذستوٌذ، ُبسد ثب ظشفیت ثبال، صفحَ ًوبیؼ ثب سصّلْؽي ثبال)فْل اچ

ّ جایگسیٌی ترای کاهپیْتر شخصی: لپ .5 خْاُیذ کَ  اگش دعتگبُی هی تاپ هٌاسة ترای هرّر ّب، فرستادى ایویل 

ثَ دعت کْدکتبى ثغپبسیذػ تب ؽوب ثَ کبسُبی هِوتبى سّی کبهپیْتش ؽخصی خْد ثشعیذ، یک دعتگبٍ اسصاى لیوت یب یک 

 کٌذ. کشّم ثْک ًیض کفبیت هی

 ازٍ هٌاسة چقذر است؟: اًذ2
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ُبیؾبى طجمَ ثٌذی  ُب هؼوْال ثب اًذاصٍ صفحَ ًوبیؼ تبپ اًذاصٍ پشتبثل ثبؽذ. لپ تبپ ؽوب تب چَ ُیذ لپخْا اّل ثبیذ ثَ ایي ًکتَ تْجَ کٌیذ کَ هی

 ؽًْذ. هی

 11  هؼوْال صیش  ثبسیکتشیي ّ عجک ّصًتشیي ایٌچی: 12تا ّ ٍ ٍ اساَی  1.5ُب ثْد ْ گشم ُغتٌذ. ثیؾتش کشّم ثْکِب دس ُویي اًذاص کیل

َ  ای هؼوْال ثِتشیي ُبی ایي اًذاصٍ ؽًْذ. دعتگبٍ هی ُبی هوکي اص ًظش ساحتی دس حول ُغتٌذ، اهب ثَ دلیل کْچک ؽذى صفح

 ثشاى هٌبعت ًیغتٌذ.ًوبیؼ ّ فؾشدٍ ؽذى کیجْسد ثشای ثغیبسی اص کبس

 13  ُب اغلت  تبپ کٌٌذ. ایي لپ ُبی ایي گشٍّ ثِتشیي تْاصى ثیي لبثلیت حول ّ کبسثشدی ثْدى سا ثشلشاس هی تبپ لپ ایٌچی: 14تا

ْ داسًذ ّ ثَ خْثی سّی پبُبیتبى لشاس هی 2تب  1.5ّصًی تمشیجی ثیي  ّ کیجْسدؽبى فضبی کبفی ثشای تبیپ ثَ ؽوب دادٍ  کیل گیشًذ 

 ّ اًذاصٍ صفحَ ًوبیؾؾبى ُن هٌبعت اعت.

 15 :کیلْ ّصى داسًذ. اگش  3تب ًضدیک  2ُب ُغتٌذ ّ اغلت ثیي  ایٌچی 15ُب ُویي  تبپ هحجْثتشیي اًذاصٍ هْجْد ثیي لپ ایٌچی

ٍ خْد سا صیبد جبثجب کٌیذ، یک عیغتن  ًوی ُب دسایْ  ایٌچی 15ایٌچی ثشای ؽوب هٌبعت اعت. ثشخی اص ایي  15خْاُیذ دعتگب

 دی ّی دی ُن داسًذ.

 17  ُبی ایي گشٍّ ثشای اجشای  ُبی هْجْد دس ثبصاس سا داؽتَ ثبؽیذ، دعتگبٍ تبپ خْاُیذ ثضسگتشیي لپ اگش هی ایٌچ: 18تا

ّ اًجبم کبسُبی حشفَ ثبصی  َ ُبی  ای، گشافیک ُغتَ 4ُب هؼوْال پشداصؽگشُبی  تبپ اًذ. ایي لپ ای عبختَ ؽذٍ ُبی پیؾشفت

 هجضا ّ چٌذ فضبی رخیشٍ عبصی داسًذ.

 پذ خْد را حتوا اهتحاى کٌیذ : کیثْرد ّ تاچ3

 

َ ثتْاًیذ دس ساحتی توبم ثب  ثشاًی ُغتیذ کَ هیخشیذ، حتوب جض آى کبس تبپی هی صهبًی کَ لپ ّ ُویؾ َ ُوشاُتبى ثبؽذ  خْاُیذ کبهپیْتشتبى ُویؾ

ای ثشخْسداس اعت. پیؼ اص خشیذ حتوب کیجْسد ایي دعتگبٍ سا اص لحبظ  آى کبس کٌیذ، پظ اسگًْْهیک ثْدى ایي دعتگبٍ ُویؾَ ُوشاٍ اص اُویت ّیژٍ

ُب، تْاًبیی هبلتی تبچ، صّم ّ ثَ طْس کل دس توبم جْاًت  ، سّاًی تبچ پذ، هٌبعت ثْدى احغبط کلیک دکوَُب، فضبی ثیي آًِب عفتی یب ًشهی دکوَ

 اهتحبى کٌیذ.

ؽْد کَ اپل  اعت، تبچ پذ سا ثشای حصْل اطویٌبى اص دسعتی اًجبم کبس اهتحبى کٌیذ. ثَ طْس کل گفتَ هی 8.1اگش اًتخبة ؽوب یک ًْت ثْک ّیٌذّص 

 ُب داسًذ. تبپ چ پذُب ّ کیجْسدُب سا دس هیبى دیگش لپّ لٌّْ ثِتشیي تب

 ُایی را کَ تَ دًثالشاى ُستیذ تشٌاسیذ : ّیژگی4
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َ ثَ یک کْدک  تبپ سا دس اختیبسهبى هی ُبی یک لپ گبُی اّلبت صهبًی کَ ثشگَ حبّی ّیژگی عبلَ سا داسین کَ ثشای اّلیي ثبس  5گزاسًذ، حغی ؽجی

خْاُیذ دلیمب ثغتگی ثَ ًیبص ؽوب داسد. دس صیش ثَ طْس خالصَ ثَ هؾخصبت عخت افضاسی  تبپ خْد هی ٌْد. چیضیکَ اص لپؽ صثبى چیٌی سا هی

 پشداصین. ُب هی تبپ لپ

ٍ هذًظشتبى داسای پشداصؽگشُبی عشی  پردازشگر: ٍ للت یک دعتگبٍ ایٌچٌیٌی پشداصؽگش آى اعت. اگش دعتگب اعت، حتوب دلت  Intel coreثبالخش

ّ ػوش ثبتشی سا ثشایتبى ثَ اسهغبى آّسد. هذلِبی هجِض ثَ ُضّل ثب  Haswellیب  Coreتبپ هجِض ثَ ًغل چِبسم  یذ کَ لپکٌ  4ثبؽذ تب ثیؾتشیي کبسایی 

 Intel Core i5-4200Uؽًْذ هثل :  ؽشّع هی

ٌیذ. ثِتش اعت اگش لشاس اعت پْلی ثشای خشیذ اعت ُضیٌَ ًک A AMDیب عشی  Core i3تش اص  تبپی کَ هجِض ثَ پشداصؽگشی سدٍ پبییي ثشای لپ

َ عیغتن اصلی َ پشداصؽگش  عیغتوی دُیذ ک سا اًتخبة کٌیذ کَ ثتْاًیذ عشػت کالک آًشا ثَ صْست پْیب  Core i5اتبى ثبؽذ، یک عیغتن هجِض ث

ُغتَ  4ثب  Core i7خْاٌُذ، ًجبیذ عیغتوی صیش  ای هی تبپ سا ثشای اًجبم ثبصی ّ کبسُبی حشفَ ثشای ثبال ثشدى کبسایی تغییش دُیذ. آًِبیی کَ لپ

 تِیَ کٌٌذ.

اتبى اجبصٍ  گیگبثبیت سم داسًذ، پظ پْل خْد سا صشف خشیذ عیغتوی ثب سم پبییٌتش ًکٌیذ. اگش تْاًبیی هبلی 4ُب ُن االى  حتی اسصاًتشیي ًْت ثْک رم:

 ُبی پیؾشفتَ ًذاؽتَ ثبؽیذ. س اًجبم هبلتی تغکیٌگ یب اجشای ثشًبهَگیگبثبیتی سا اًتخبة کٌیذ تب ُیچ هؾکلی د 8دُذ، یک عیغتن ثب سم  هی

:ْ ْ یک عیغتن  عبصی اُویت داسد.اگش هی ثشای ثیؾتش کبسثشاى عشػت ثیؾتش اص فضبی رخیشٍ ُارد درای َ جبی ُبسد دسای اًیذ ث داس سا اًتخبة  SSDْت

گیگبثبیتی  256یب  128کٌٌذ. الجتَ گشاًتش ُغتٌذ ّ دس فضبُبی کوتشی چْى  هیثشاثش عشیؼتش اص ُوتبُبی هکبًیکی خْد کبس  3تب  2ُب تب SSDکٌیذ. 

 ؽًْذ. ػشضَ هی

ثبؽیذ. حتی اگش  rpm5400–یب  rpm7200–تبپی هجِض ثَ یک ُبسد دسایْ  سا ًذاسیذ، پظ ثَ دًجبل لپ SSDاگش پْل کبفی ثشای خشیذ یک عیغتن 

ّ عشیبل ُن ثبؽذ ْ فیلن  گیگبثبیتی ُن صیبد گشاى توبم  753ّ  533ُبی  تب هذتِب ثشایتبى کبفی اعت، اهب خت عیغتن گیگبثبیت 323ُبسدتبى آسؽی

 ؽًْذ. ًوی

آیٌذ ّ ُوبٌُگی ایي حبفظَ ثب ُبسد دسایْ ثبػث ثبال سفتي کبسایی  ُب ّ ًْت ثْکِب ُغتٌذ کَ ثب حبفظَ کؼ هی ثشخی اص آلتشا ثْک فلش کش:

ٍ هی ٍ  دعتگب تْاًذ عشػت لْد ّ ثْت سا ثبال ثجشد.  ثذُذ، اهب کؼ هی SSDُبی هجِض ثَ  ؽوب عشػتی ثشاثش ثب دعتگبٍؽْد. ؽبیذ ًتْاًذ ثَ دعتگب

 گیگبثبیت یکی سا اًتخبة کٌیذ. 32ّ  8،16تْاًیذ ثیي عَ ظشفیت  ؽوب هی

جب کٌیذ. ثیؾتش ًْت ثْکِبی  تْاًیذ هحتْای ثیؾتشی سا ثب دلت ثیؾتش سّی صفحَ خْد ُش چی تؼذاد پیکغلِب ثیؾتش ثبؽذ، هی صفحَ ًوایش:

 1633×933کٌین کَ ثَ دًجبل هذلِبیی ثب سصّلْؽي ثبالتش هثل  تْاًیذ تْصیَ هی آیٌذ، ّلی اگش هی پیکغل هی 1366×768اسصاًمیوت ثب سصّلْؽي 

بی فیلن، ثبصی کشدى یب پیکغل ّ یب حتی ثیؾتش ثبؽیذ. ثبالخشٍ ُش چَ هیضاى سصّلْؽي صفحَ ًوبیؼ ؽوب ثیؾتش ثبؽذ اص توبؽ 1923×1383یب

 هشّس صفحبت ّة لزت ثیؾتشی خْاُیذ ثشد.
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صهبًی کَ صفحَ ؽوب لوغی ثبؽذ، خیلی ُیجبى اًگیضتش خْاُذ ثْد، پظ ؽبیذ ثخْاُیذ  8تجشثَ کبس ثب ّیٌذّص  صفحَ ًوایش لوسی:

ٌٌذ ّ هؼوْال ثَ ّصى دعتگبٍ ؽوب ک عیغتن ُبیجشیذ ثب صفحَ چشخؾی یب خوؾْ سا اًتخبة کٌیذ. ایي صفحبت ؽبسژ ثیؾتشی هصشف هی

 افضایٌذ. هی

ٍ هی هؼوْال گشافیک چیپ گرافیکی: َ اص سم دعتگبٍ اعتفبد کٌٌذ( ثشای اًجبم کبسُبی اثتذایی هٌبعت ُغتٌذ. هثل هشّس  ُبی یکپبسچَ)آًِبیی ک

ُبی هْجْد سا  اهکبى ثبصی ثب ثِتشیي ثبصی ،Nvidiaیب  AMDُبی هؼوْلی، اهب پشداصؽگشُبی گشافیکی هجضای  ّة، توبؽبی فیلن یب اًجبم ثبصی

َ هی هی َ ّیذیئْیی هجضا دس ًظش گشفت ْ کبست خْة هی دٌُذ. ثشای چٌیي پشداصؽگشی، حبفظ ٍ یک ّیذئ تْاًذ عشػت کبسُبی ّیشایؾی ّ  ؽْد. ثؼالّ

 یب پخؼ ّیذئْ سّی ًت سا ًیض ثبال ثجشد.

َ هیُب ًیض دس اًْاع ثغیبس پیؾشف ُب گشافیکCPUدسعت هبًٌذ  َ تب هؼوْلی ػشض َ طْس کل ًْت ثْکِبی گیویٌگ ّ ّّسک اعتیؾي ثِتشیي  ت ؽًْذ. ث

GPU.ُب سا داسًذ 

ُبی دیغکی  ؽْد. تب صهبًی کَ ًخْاُیذ ثب ایي دعتگبٍ ُبی هجِض ثَ ایي دسایُْب کوتش هی تبپ سّص ثَ سّص تؼذاد لپ :DVD/Blu-rayدرایُْای 

تْاًیذ ثذّى ّجْد ایي دیشایُْب کوی اص  سایت کٌیذ یب ثَ توبؽبی فیلن ثلْسی ثٌؾیٌیذ، ًیبصی ثَ هذلِبی هجِض ثَ ایي دسایُْب ًذاسیذ. دس ضوي هی

 ثکبُیذ. تبپتبى ًیض ّصى لپ

5 :2-in-1 ُایثریذ( یا ًْت تْکِای هعوْلی؟( 

 

َ ّیٌذّص  کَ  Lenovo IdeaPad Yogaاین. هثال  اًذ ثْدٍ تبپ ّ تجلت داؽتَ ُبی ُبیجشیذ کَ کبسثشدی دس ؽکل لپ تبپ ، ؽبُذ ظِْس لپ8اص صهبى ػشض

 ؽْد. دسجَ داسد ّ تجذیل ثَ یک اعلیت، تجلت ّ ًْت ثْک هی 363هجِض ثَ اعکشیٌی اعت کَ لبثلیت چشخؼ 

کٌٌذ، اهب اگش  ای هؾبثَ ثب تجشثَ داؽتي یک اعلیت)هثل آیذیب پذ یْگب( سا فشاُن ًوی ُبی)ُبیجشیذ( تجشثَ دس ثغیبسی اص هْاسد، ایي دعتگبٍ

 خْاُیذ کَ لبثلیت تجلت ؽذى آًِن ثَ صْست کبهال هجضا سا داؽتَ ثبؽیذ، ایي هذلِب ثِتشیٌٌذ. هی

 : تاتری را جذی تگیریذ6
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َ پشیض ثجیٌیذ. حتی اگش پشیض ثشق کبهال ُن دس دعتشط ثبؽذ. اگش هی خْاُذ لپ ُیچکظ دلؼ ًوی  15خْاُیذ یک ًْت ثْک  تبپؼ سا دایوب هتصل ث

اعت  ThinkPad X240ؽبسژ هتؼلك ثَ  تشیي هذت ًگَ داؽتي عبػت ؽبسژ ًگَ داسد. طْالًی 4ایٌچی ثخشیذ، حتوب ثَ دًجبل هذلی ثبؽذ کَ حذالل 

 عبػت سا داسد. 23تب  13کَ تْاًبیی کبس اص 

ٍ اکتفب ًکٌیذ ّ حتوب عشی ثَ ثشسعی ٍ دس ًگَ داؽتي ؽبسژ ثَ حشف عبصًذ َ  ثشای پی ثشدى ثَ تْاًبیی حمیمیی دعتگب ُبی هْجْد دس ًت ثضًیذ. الجت

 کٌیذ ثغتگی داسد. َ سّؽٌبیی صفحَ ًوبیؼ ّ آًچَ سّی دعتگبُتبى اجشا هیایي سا ُن دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ کَ تْاًبیی ثبتشی ؽوب ث

ُبی غیش لبثل  ُب هثل هک ثْک ایش، داسای ثبتشی تْاًیذ حتوب یک ثبتشی صاپبط ًیض تِیَ کٌیذ. الجتَ ایي سا ُن ثذاًیذ کَ ثشخی اص ًْت ثْک اگش هی

 تؼْیض ُغتٌذ.

 کٌیذ؟ هی دُیذ، چَ سیستوی دریافت : تاتت پْلی کَ هی7

 

 کٌذ کَ آًْسػ ًب پیذاعت. ذس تٌْع دس ایي ثبصاس ؽلْؽ صیبد اعت کَ پیذا کشدى هذل هٌبعت فمظ هب سا ّاسد هغیشی تْ دس تْ هیایٌم

ُبی آًِب حشفِبیی صدٍ  کٌین ثب طجمَ ثٌذی لپتبپ ُبی هْجْد دس چٌذ گشٍّ ثَ طْس تمشیجی ساجغ ثَ هذلِبی هْجْد ّ لیوت دس ایي لغوت تالػ هی

 ثبؽین.

ْ  8تب  4ُبی  ، سمAMD A8یب  Core i5ُبی  تبپ دس ایي سًج لیوتی لپ :1211111-1811111  ؽْد. گیگبثبیتی ًصیجتبى هی 533گیگبثبیت ّ ُبسد دسای

َ اًتخبة سّیذ، هی ّلتی اص سًج لیوتی اّل ثبالتش هی :1811111-2411111  ُبی فلضی، صذای ُبی ثَ هشاتت ثِتشی خْاُیذ داؽت. لپتبپ ثیٌیذ ک

َ کؼ ّ سصّلْؽي  ٍ دس ایي هحذّدٍ لیوتی احتوبال هذلِبیی ثب حبفظ پیکغل یب ثبالتش ًصیجتبى  1633×933ثِتش ّ کیجْسدُبیی ثب ًْس پظ صهیٌَ. ثؼالّ

 ؽْد. هی

ٍ لیوتی ًْت ثْکِبیی ثب لبثلیت حول ثبالتش ّ لذستوٌذتش خْاُیذ یبفت. دس ایي هحذّدٍ اص گضیٌ :2411111تاالی  ُبی هْجْد اًتظبس َ دس ایي هحذّد

ّ گشافیک سصّلْؽي ثبالتش، پشداصؽگشُبی لْی ُبی  ُبی ثغیبس خْة ّ عجک ّصى، عیغتن ُبی هجضا سا داؽتَ ثبؽیذ. آلتشاپشتبثلِبیی ثب ثبتش ی تش 

 گیشًذ. ُبی کبسی دس ایي هحذّدٍ لیوتی لشاس هی هٌبعت ثشای گیویٌگ ّ ایغتگبٍ

 : ترًذ اُویت دارد8

تْاًذ خْة ثبؽذ. هغبیل هشتجظ ثَ پؾتیجبًی ًیض حبئض اُویت اعت.  اػ خْة اعت، هی ثَ ُوبى اًذاصٍ کَ کوپبًی عبصًذٍ تبپ ؽوب دلیمب لپ

 ُبی دّم ّ عْم لشاس گشفتٌذ. اهغبل ثِتشیي پؾتیجبًی اص آى عًْی ؽذ ّ پظ اص آى اپل ّ عبهغًْگ دس ستجَ

ّ ثذتشیي ثشًذُبی تْلیذ کٌٌذٍ لپ 2313اسًذ. هثال دس عبل ثغیش اص پؾتیجبًی، طشاحی ّ دیگش هغبیل دیگش ُن اُویت د تبپ، اپل  ّ دس هؼشفی ثِتشیي 

 دس جبیگبٍ اّل ّ لٌّْ ّ ایغْط دس جبیگبٍ دّم ّ عْم لشاس گشفتٌذ.

 خْاُیذ؟ : هک، کرّم یا ّیٌذّز؟ کذام را هی9
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غت. هخصْصب صهبًی کَ اصال ًذاًیذ عیغتن ػبهلی ثَ ًبم کشّم ُن ّجْد داسد. دس اداهَ ثشای پبعخ دادى ثَ ایي پشعؼ آًمذسُب ُن آعبى ًی

 گیشًذ. سّؽٌتش ؽذى لضیَ، ایي عَ عیغتن ػبهل ثَ صْست هختصش هْسد ثشسعی لشاس هی

 8ّیٌذّز 

ٍ اعت  هؼوْال ًْت ثْکِبی ّیٌذّصی اسصاًتش اص هک ّ گًْبگًْی فشاّاًی داسًذ. هبیکشّعبفت ثشای کبسثشاًؼ هذلِبی هتٌْػی سا فشاُن آّسد ذ  ُب ُغٌت

 ّ ثشخی اص ایي هذلِب هجِض ثَ صفحَ لوغی ّ طشاحی لبثل تغییش ُن ُغتٌذ.

ایي عیغتن  8.1تْاى دس ًغخَ  اًذ، ٌُْص ُن هی جبی آًشا کلی کبؽی صًذٍ گشفتَثب ایٌکَ دس ّیٌذّص جذیذ دیگش خجشی اص هٌْی اعتبست ًیغت ّ 

ُبی هْسد ػاللَ سا اجشا کشد. ثضسگتشیي تغییشی کَ دس ًغخَ جذیذ ایي پلت فشم صْست گشفتَ اعت،  ػبهل صفحَ دعکتبپ خْد سا داؽت ّ ثشًبهَ

 .اعت Modernُبی  استمب لبثلیت جغتجْ ّ هبلتی تغکیٌگ ثب ثشًبهَ

 ُغتٌذ. Smart Card  ّIntel vProُبی ثیضیٌغی ثِتشی چْى ثبیْهتشیک،  ثَ طْس کل ًْت ثْکِبی ّیٌذّصی داسای ّیژگی

 سیستن عاهل گْگل کرّم

ؽْد، خشیذى یک کشّم ثْک ثِتشیي اًتخبة هوکي اعت.  ُبی اجتوبػی یب فشعتبدى ّ دسیبفت ایویل عپشی هی اگش ثیؾتش صهبًتبى دس ًت، ؽجکَ

ػبهل کشّم دسّى دعتگبٍ، یک هشّسگش کشّم ثب تؼذادی ثشًبهَ ّة لشاس دادٍ اعت. کشّم ثْکِب صیبد گشاى ًیغتٌذ. الجتَ تْجَ داؽتَ ثبؽیذ  عیغتن

 ُبی هحذّدی دس صهبى آفالیي داسد. کَ یک کشّم ثْک لبثلیت

 سیستن عاهل هْریکس اپل

هبلتی  Finder Tabsُبیی چْى  ًْت ثْکِبی هک ثْک ایش ّ هک ثْک پشّ هجِض ثَ ایي عیغتن ػبهل ُغتٌذ. ایي عیغتن ػبهل ثب ّیژگی

 کٌذ. تغکیٌگ سا آعبًتش کشدٍ ّ پؾتیجبًی اص چٌذ هبًیتْس سا فشاُن هی

گزاسًذ.  ُبی ثبصاس سا پؾت عش هی ؽذ، توبم ّیٌذّصیدس ضوي دّ ًْت ثْک اپلی صهبًی کَ ثحث طشاحی، کیفیت صفحَ ًوبیؼ ّ تبچ پذ ّعظ ثب

ُب سا ثشای کبسثشاًؼ ثغیبس آعبى کشدٍ اعت. ایي ًْت ثْکِب گشاى ُغتٌذ ّ دس پبییٌتشیي  ، اپل یبفتي ّ ًصت ثشًبهMac App Storeَثؼالٍّ ثب ّجْد 

 ؽًْذ. دالس ػشضَ هی 1333حذ هوکي ثب لیوت 

  ۲۹۳۲تِوي,  ۲۲دس تبسیخ: سارا صریحیًْؽتَ ؽذٍ تْعظ: 

 

http://itresan.com/author/sara-sarihi
http://itresan.com/wp-content/uploads/2014/02/laptop-os.jpg
http://itresan.com/wp-content/uploads/2014/02/laptop-os.jpg

